
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data:19.06.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  z płatnością ratalną  (Znak Postępowania: 2526/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej 

przytoczone pytania: 

 Załącznik nr 5 – kolumna do intensywnej terapii

1. Czy zamawiający dopuści kolumnę intensywnej terapii o nośności 150kg wyposażonej w dwuczęściowe 
ramiona obrotowe o zasięgu poziomym 1200mm  i kącie obrotu 330 stopni z hamulcami pneumatycznymi 
wyposażoną w ogólnie stosowane 2 półki o nośności 50kg każda o wymiarach 550mm x 450mm i jedną półkę 
z szufladą o wymiarach 550mm x 450mm? Powyższe rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza 
funkcjonalności kolumny.

2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, do czego mają służyć haki podwójne i jakie jest ich przeznaczenie, 
funkcja.

3. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, doprecyzowanie pojęcia uchwyt do ssaka.

4. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie sposobu, w jaki będzie montowany do kolumny lub na jej półkach 
dodatkowy sprzęt medyczny tj. monitory, pompy infuzyjne, respirator.

Dot. : Pakietu 4, załącznik nr 23:

5. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia określony w pakiecie 4, załącznik 23 nie podlega  rygorom 

ustawy o wyrobach medycznych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. VI, 3, 2)  

SIWZ,  tj.  o  konieczności  posiadania  przez  oferowany przedmiot  zamówienia  a)  zaświadczenia  podmiotu  

uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  określonym 

normom lub specyfikacją technicznym tj. Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, b)  

dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów 

Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na rzecz wyspecyfikowanego w poz. 13 

tabeli  parametrów  technicznych  „Wózka  zabiegowo-opatrunkowego  –  1  szt”  oraz  „Wózka  zabiegowo-

opatrunkowego z wyposażeniem – 2 szt” Atestu higienicznego potwierdzającego przeznaczenie oferowanych 

mebli  medycznych do wyposażenia szpitali  i  gabinetów medycznych”,  które to dokumenty jednoznacznie  

potwierdzą,  że  oferowane  wózki  są  dopuszczone  do  wyposażenia  szpitali,  gabinetów  medycznych  i 

stomatologicznych?

Dot. : Pakietu 4, załącznik nr 20:
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok o długości całkowitej wynoszącej 

2200mm?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok z układem jezdnym składającym się z 
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czterech kół o średnicy 150mm z centralnym hamulcem?
Dot. : Pakietu 4, załącznik nr 24:

8. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia od 18000 do 60000 luxów?
9. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji do 8 tyg?

Załącznik nr 21
10. Czy Zamawiający wydzieli wózek wannę do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby 

konkurencyjnych ofert?
11. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę o długości całkowitej o regulowanej długości w zakresie 185-190-

195cm?
12. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę o konstrukcji i barierkach bocznych ze stali fosfatowanej pokrytej 

elektrostatycznie proszkowym lakierem epoxypoliestrowym?
13. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę o regulacji leża od 570mm?
14. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę bez pozycji Trendelenburga?
15. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę o stałym pochyleniu w stronę nóg pod kątem 4°. Wózek w trakcie 

obniżania na łóżko poziomuje się automatycznie.
16. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę bez obudowy podwozia?
17. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę bez regulacji przechyłów wzdłużnych? Wózek posiada stale 

pochylenie w stronę odpływu a w przypadku obniżania na łóżko automatycznie się poziomuje.
18. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę o kołach o średnicy 100mm z indywidualnymi hamulcami?
19. Czy  Zamawiający wymaga aby wózek wannę miał udźwigu 175kg przy wadze pacjenta 150kg?
20. Czy  Zamawiający dopuści wózek wannę z przewodem odpływowym bez regulacji długości? 

Załącznik nr 18
21. Czy Zamawiający wydzieli podnośnik do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby 

konkurencyjnych ofert?
22. Czy  Zamawiający dopuści podnośnik z przyciskiem awaryjnym przy akumulatorach na kolumnie 

podnośnika?
23. Czy  Zamawiający dopuści podnośnik o zakresie pracy ramienia 608-1348mm dla pozycji leżącej? 
24. Czy  Zamawiający dopuści podnośnik o płynnej regulacji rozstawu za pomocą pilota 718-1074mm?
25. Czy  Zamawiający dopuści podnośnik o wadze 70kg?

Załącznik nr 14
26. Czy  Zamawiający wydłuży czas naprawy do 8 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych z zagranicy?
27. Czy  Zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia urządzenia zastępczego w przypadku dłuższej naprawy? 
28. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu system ogrzewania pacjenta oddziału intensywnej terapii 

fabrycznie nowy w 2011 roku?

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2   Prawa  zamówień  publicznych  w  imieniu  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1 Nie.

Ad. 2. Np. do zawieszenia worka Ambu, słuchawek lekarskich.

Ad. 3. Uchwyt lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające zawieszenie ssaka próżniowego oraz pojemnika 

o poj. 2L na wydzielninę dowolnego producenta.

Ad. 4. Wykonawca ma zagwarantować instalację monitorów (2 szt), respiratora, pomp infuzyjnych (min.8 szt) 
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dowolnego producenta.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6.Tak.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. Nie.

Ad. 10. Nie.

Ad. 11. Nie.

Ad. 12. Nie.

Ad. 13. Nie.

Ad. 14. Nie.

Ad. 15 Tak.

Ad. 16 Nie.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Tak.

Ad. 19. Nośność wózka - Waga pacjenta min. 150kg.

Ad. 20. Nie.

Ad. 21. Nie.

Ad. 22. Tak.

Ad. 23. Nie.

Ad. 24. Tak.

Ad. 25. Tak.

Ad. 26. Tak.

Ad. 27. Nie.

Ad. 28. Tak.

Z poważaniem
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